Közlemény - CIVIL LEADER FELHÍVÁSHOZ
VP6-19.2.1-5-1.3-22 kódszámú felhíváshoz

Az értékelési szempontrendszerhez kapcsolódóan az alábbi kiegészítést, magyarázatot tesszük:
(minimálisan 50 pont teljesítendő, ettől magasabb ponthatárt állapíthat meg a Helyi Bíráló
Bizottság)
1) PROJEKTTERV – adható maximális 65 pont
1.Projekt igények

Részletesen alátámasztott, számadatokkal, a szerves
fejlődési folyamat bemutatása által (ha több szereplő is
érintett a projektben, akkor minden szereplőre
vonatkozóan teljesül)
Elnagyoltan, számadatok nélkül, a szerves fejlődés
hiányával alátámasztott igények
Nem mutatja be az igényeket
2.Projekt célok
Az átfogó és közvetlen célok pontosan meghatározottak,
illetve a célokhoz kapcsolta a tervezett tevékenységeket;
a leírásban megjelenik a stratégiai látásmód
Az átfogó és közvetlen célok nem kerültek teljeskörűen
bemutatásra, a tevékenységek nem igazodnak a célokhoz
Nem került bemutatásra a célrendszer.
3.Projekt tartalom
A projekt tervezett tevékenységei részletesen
bemutatásra kerültek partnerek és megvalósítási
helyszínekre bontottan. A bemutatásban egyértelműen
kiderül, mely tevékenység pontosan miért került
betervezésre, akár képekkel, rajzokkal alátámasztott
formában. A tevékenységekhez kapcsolódóan bemutatja
a tervezett költségvetést is.
A projekt tervezett tevékenységei részletesen
bemutatásra kerültek partnerek és megvalósítási
helyszínekre bontottan. A bemutatásban egyértelműen
kiderül, mely tevékenység pontosan miért került
betervezésre, akár képekkel, rajzokkal alátámasztott
formában.
A projekt tervezett tevékenységei felszínesen
bemutatásra kerültek partnerek és megvalósítási
helyszínekre bontottan.
A projekt tervezett tevékenységei nem kerülnek
bemutatásra.
4.Beruházásközpontúság A projekt beruházásközpontú.
A projekt tartalmaz rendezvényt.
5. Működőképesség
A fejlesztés működőképességének és üzemeltetésének
részletes bemutatása megtörtént, azokat számadatokkal
is alátámasztotta.
A fejlesztés működőképességének és üzemeltetésének
részletes bemutatása megtörtént.
A fejlesztés működőképességének és üzemeltetésének
bemutatása elmaradt.
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6.Környezeti
szempontok

7.Innovatív jelleg

8.Kockázatok

9. Tovagyűrűző hatás

A fejlesztés környezeti szempontjainak részletes
bemutatása megtörtént, azokat számadatokkal is
alátámasztotta.
A fejlesztés környezeti szempontjainak részletes
bemutatása megtörtént.
A fejlesztés környezeti szempontjainak részletes
bemutatása elmaradt.
A projekt során egyértelműen új tevékenység, cél valósul
meg.
A projekt már meglévő tevékenységet/szolgáltatást újít
meg innovatív módon.
A projekt nem tartalmaz újítást, csak
korszerűsítésre/cserére törekszik.
A projektben legalább 3 kockázat és annak kezelési módja
bemutatásra került.
A projektben legalább 2 kockázat és annak kezelési módja
bemutatásra került.
A projektben 1 kockázat és annak kezelési módja került
bemutatásra.
A projektben egy kockázat sem került bemutatásra.
A pályázó bemutatja a projekttel elérhető hatásokat és
bemutatja a szerves továbbfejlődés lehetőségét is.
A pályázó bemutatja a projekttel elérhető hatásokat.
A pályázó elnagyoltan mutatja be a projekttel elérhető
hatásokat.
A pályázó sehogyan sem mutatja be a projekttel elérhető
hatásokat.
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2) A projekt megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014
(XI.26.) Korm. rendelet szerint
sem a soproni, sem a kapuvári járás nem kedvezményezett, így minden pályázó
pontszáma itt 0 pont.
3) A projekt megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a
besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015 (VI.23.) Korm. rendelet szerint
egyik településünk sem tartozik ezen kategóriákba, így minden pályázó pontszáma
0 pont.
4) A támogatást igénylő a TK benyújtását megelőző két évben részesült támogatásban a LEADER
program keretében
Ehhez kapcsolódóan kérjük a mellékelt Nyilatkozat mintát legyenek szívesek kitölteni
és beküldeni. (Nyilatkozat LEADER Támogatások sablon)
A Támogatói Okirat(ok) kézhezvétele és a TK benyújtása közötti napok kerülnek
vizsgálatra az alábbi alapok esetében: LEADER Együttműködések, LEADER Helyi
felhívás (Alpokalja-Fertő-táj HACS területén), LEADER Helyi felhívás (az ország más
helyi akciócsoportjának területén).
5) A támogatást igénylő vagy képviselője, munkavállalója hozzájárul a HACS munkájához (6-8
pont)

-

projekt adatlap beküldése – ennek igazolására a Konzultációs napon való megjelenés és
az ekkor kiállításra kerülő konzultációs igazolás szolgál és/vagy
helyi felhívással kapcsolatos fórumon való részvétel – a három szervezett fórum
valamelyikén részt vett – ezt a helyi akciócsoport igazolja a jelenléti ív szerint

6) A támogatást igénylő vállalja, hogy a projektet a záró kifizetési igénylés benyújtásáig
bemutatja, népszerűsíti – 8 pont
Ehhez kapcsolódóan akkor jár a pont, ha a kapcsolódó Nyilatkozat formátumot
csatolja aláírtan az ügyfél. (Vállalja a záró kifizetési igénylés benyújtásával egyidőben
a HACS felé egy a projekt eredményeit összegző 1-2000 karakteres összefoglaló
megküldését és 3-5 kép jpg formátumban való rendelkezésre bocsátását. Ezek
beküldéséről a HACS igazolást készít, melyet a záró KK benyújtásával egyidőben
szükséges megküldeni.)

